
ققنرن  القهرار مهن وههو وفتحههها القاف بكسر قال ولهذا ) بالكسر) (( و
بيههوتكن في وابقين قوله من أبلغ وهو والتستقرار السكون مع البقاء وهو
نن:  قال ولهذا تسكون مع وزيادة بقاء القرار لن رنر نققق نو نن قفق ي ((  كك قت كيققتو كب

رررن وفتحههها الههراء بكسههر إقههررن وأصههله القرار ) من) رررن إقهه مههن واقهه
رررت وكسرها الراء بفتح قررت رررت ق القههاف إلههى الههراء حركة نقلت وق

الوصههل همههزة مع وحذفت ؟ الوصل همزة مع وال الوصل همزة وحذفت
ررن أصلها رررن ق رررن أو إق القاف إلى الراء فتحة نقلت حدث الذي فما إق

هههي صههارت السههاكنة القههاف إلههى الههراء حركههة نقلت لما فماذا الساكنة
الوصههل همههزة حههذفت ثههم مكسههورة أو مفتوحههة القههاف وصارت تساكنة

نن) ) (( وقنرن فصارت رنر نق نو نن قفقق ي ((  كك قت كيققتو ) هنهها) (( بيققتوتكن) ) كب
اللههه صههلى اللههه رتسههول زوجههات بيههوت وأن للتمليك أنها يحتمل الاضافة

لرتسههول ملههك الههبيوت وأن للتختصاص أنها ويحتمل لهن ملك وتسلم عليه
ا وتسلم عليه الله صلى الله النهبي أن بهدليل للتمليهك أنهه ؟ أقهرب وأيهم

ولههو لزوجههاته ؟ لمههن الههبيوت هههذه بقيت توفي لما وتسلم عليه الله صلى
لن بعههده مههن تههورث لم وتسلم عليه الله صلى الله لرتسول البيوت كانت

معشققنر ( إنا:  والسههل م الصههلة عليههه النههبي قال كما يورثون ل النبياء
اللفههظ فههي أتخطههأت إذا  علمههوني) صدقة تنركنا ما نتورث ل النبياء

ةة تنركنا ما نتورث ل النبياء معاشنر ( إنا ةة ) صدق لنه  نعم) ( صدق
النبيققاء معاشققنر ( إنا الحديث لفظ إن يقولون الرافضة المعنى يفسد

ةة تنركنا ما نتورث ل غيهر تركوه الذي إن يقولوا أن لجل ؟  ليش) صدق
صههلى النههبي ورثههة ظلمههوا الصحابة وبقية وعمر أبا بكر وأن يورث صدقة

يقولههون أهههل السههنة والجماعههة لكههن يورثههوهم لم حيث وتسلم عليه الله
نتورث ل النبياء معاشنر ( إنا الحديث لفظ إن بل الرافضة أيها كذبتم

اا قال ثم الولى الجملة في  انتهت) بعههدهن المههال مههآل يكههون مههاذا مبين
ةة تنركنا ( ما:  قال ذهبههت الههذي والمعنى صدقة تركناه الذي  أي) صدق
أليس النبياء غير في حتى يورث ل صدقة ترك ما لن باطل الرافضة إليه

كان ولو حتى ورثته يرثه ل موته بعد صدقة النسان تركه لو يعني ؟ كذلك
اا للحديث محرفون فهم نبي غير المهم.  نعم ومعنى لفظ

 الحديث؟ معنى...:  الطالب
الههذي يههورث ل يعنههي صههدقة تركنههاه الههذي نههورث ل إننا : يقولون الشيخ
 صدقة تركناه

...: الطالب
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ال معناه : يعني الشيخ اا وقفنا إذا مث ال شيئ الله تسبيل في وجعلناه نحن مث
هههو هههذا وهههل نعههم التخههرى الملك نهورث إنما الشيء هذا نورث ل فإننا

اا ليههس ل ؟ بالرتسههل تخههاص اا طيههب بهههم تخاصهه (( ف ي:  قههوله نقههول إذ
 للتمليك قل الاضافة أن ) القرب) بيتوتكن

نن نول((    رج ننر نب هي ) هل) (( تبنرجن أصله من التاءين إحدى ) بترك) نت
 ؟ مااضي فعل وإل مضارع فعل

: مضارع الطالب
 الدليل : إيش الشيخ

...: الطالب
)) (( تبنرج كلمههة فههإن وإل المضههارع على إل تدتخل ل الناهية : ل الشيخ

فعههل ) هذا) تبنرجن (( ول الية في لكن ماض فعل هذا تبرجن والنساء
) هذا) (( تتبنرجن " وأصلها التاءين إحدى " بترك المؤلف يقول مضارع
فههي كههثير المضههارع فههي التههاءين إحدى ) حذف) تتبنرجن (( ول أصلها

رم:  تعالى قوله ومنه القرآن كك كت رر نذ رن نأ نف ةرا ((  نظقق) ى ننا نل أي]14: )[الليههل) نت
اا طيههب تتلظههى السههكون علههى مبنههي مضههارع ) فعههل) تبنرجن (( ل إذ
الناهية. بل جز م محل في النسوة بنون لتصاله

نج تبنرجن (( ل  رنر نب قة نت ني قل قه نجا رل نل) ى ا كلو (("  اللسل م قبل ما أي) " ) ا
نج تبنرجن ل رنر نب قة نت ني قل قه نجا رل نل) ى ا كلو مههن مههأتخوذ الصههل فههي ) التههبرج) ا

: تعههالى قههال كمهها الرفيههع المنيههع الحصههن الههبرج ومنههه والههترفع التعههالى
نما نن ري نأ كنتوا ((  ككتو كم نت رك قر رد كت كي رتو نم رل رتو ا نلقق رم نو كتقق جج قفقق ي ككن كنرو جة كبقق ند ني نشقق )) كم
نك:  تعههالى قههوله فههي وكمهها]78: [النسههاء نر نبققا نت قذي ((  نلقق نل ا نعقق قفقق ي نج
قء نما نس ةجا ال كنرو ال فيها جعل أي]61: )[الفرقان) كب النجههو م مههن عظيمة كت
باللبههاس وتههترفعن تتعالين ) أي) تبنرجن (( ول يقول المشيدة كالبروج

نج((:  وقوله وغيره رنر نب نت قة   ني قل قه نجا رل نل) ى ا كلو للنههوع مههبين مصههدر ) هههذا) ا
نج(( :  قال الجاهلية إلى بالاضافة رنر نب قة نت ني قل قه نجا رل المصههدر أن ) ومعلو م) ا

العلههم أهههل ذكههره ممهها ذلههك وغير والتوكيد النوع وبيان العدد لبيان يكون
نج((  بالنحو رنر نب قة نت ني قل قه نجا رل الجهههل على مبني لنه الجاهلية إلى ) أاضافه) ا

ال يعتههبر ذلههك فإن تبرجت إذا المرأة لن والسفه اا منههها جه ولهههذا وتسههفه
بههالولى المههراد ) وهههل) (( الول) ى إلههى أاضيف ثم الجاهلية إلى أاضيف

الولقق) ى (( الجاهلية معنههى هل يعني ؟ كلهما أو مرتبة الولى أو زمنا
ال العظم معناها ) يعني) الجهل في الول هو هذا يقال كما نوعها من جه

فههي الول هههو هههذا التسههل م فههي الول هههو هههذا السفه في الول هو هذا
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كلهما أو الزمن حيث من الولى بالولى المراد أو ذلك أشبه وما الصل ح
وههي الجههل مهن الول الطهراز مهن جاهليهة فهههي الواقهع فههي كلهما ؟

المباشههرة الجاهليههة أنههها بذلك يعني ول التسل م تسبقت لنها أولى جاهلية
زمههن منههذ تسبقت لجاهلية امتداد للتسل م المباشرة الجاهلية لن للتسل م

والتقهوى بهالعلم التسهل م محاهها أن إلههى اتستمرت الولى فالجاهلية بعيد
) والمههراد) الول) ى الجاهلية تبنرج (( تبنرجن:  قال ولهذا لله والحمد

اا أقبح وما النوع بيان قليل قبل قلت كما بالاضافة ال يكههون نوع وعلههى جه
الجهل على مبني تبرج وأنه نعم التبرج هذا تقبيح ، التقبيح به فالمراد هذا

تققبنرج تققبنرجن (( ول والرشههد والعلههم اليمههان عههن والبعههد والسههفه
محاتسههنهن النسههاء إظهههار مههن التسل م قبل ما ) أي) الول) ى الجاهلية

من عندها يكون ما بأحسن وتخرج المرأة تتبرج الجاهلية في نعم للرجال
نن نول ((:  وجههل عههز اللههه قههال ولهذا والحلي اللباس رب قنر رض نن ني قه قل كج رر أ

ن قبقق
نم نل رع كي نن نما قل قفيقق رخ رن كي نن قمقق قهقق قت نن بنههوع يكههون فبههالتبرج]31: )[النههور) قزي
وتسههويد والتحميههر بالحنههاء البدن بتحسين ويكون بالطيب ويكون اللباس
يسههمى ومهها بالمكياج الحااضر الوقت في عندنا يسمى وما بالكحل العين
تههبرج مهن يعتهبر الذي التبرج من هذا كل فقس هذا وعلى المناكير بمنكر

للرجههال لمحاتسههنهن النسههاء إظهههار إن نقههول ولهههذا الولههى الجاهليههة
نول آية في مذكور التسل م بعد والظهار نن ((  قدي رب نن كي كه نت نن نل قزي ننر نما قإ نه نظ

نها رن فههي مها منههه بصواب ليس هذا فإن المؤلف الله رحم]31: )[النور) قم
اا للزينة إظهار التسل م :  نوعين في إل أبد

. أحد لكل العا م : الظهار الول النوع
. والمحار م للبعولة الخاص : الظهار الثاني والنوع

جههرت مهها منههها ظهههر بمهها ) المههراد) منها ظهنر ما (( إل العا م الظهار
فسههره كمها ذلهك أشبه وما والعباءة كالجلباب ظهوره من بد ل أنه العادة
((:  قههوله في التستثناء يكون هذا فعلى عنه الله راضي ابن مسعود بذلك

اء) منها ظهنر ما إل اا ) اتستثنا ال ليس منقطع مههن ليس ظهر ما لن متص
هههذا منههه بههد ول بظهوره العادة جرت وما ظهر فما نعم الواقع في الزينة

اا زينة تسمي لو حتى الزينة من ليس أمر أمهها ظهههوره من بد ل فإنه ولباتس
نن نول ((:  فقههال معينيههن بقههو م اللههه تخصههها الههتي التخههرى الزينههة قدي رب كي

نن كهقق نت نن نل قزي نن قإ قه قت نل كعققتو كب رو قل نن نأ قه قئ نبققا الزينههة هههي وهههذه]31: [النههور)) آ
ون الهتي كالثياب الباطنة ل ذلهك أشهبه ومها والعبهاءة الجلبهاب داتخهل تك
اللههه أذن مهها التههبرج أن والحاصههل آتخره إلى آبائهن أو لبعولتهن إل يبدينه
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اا فيه . نعم عا م عنه والنهي التبرج أبد
 ؟...: الطالب
تتجمههل أن المههرأة يعنههي مطلههوب أمههر هههذا للههزوج الههتزين : نعم الشيخ
كمهها الههزواج شههرع أجلههها من التي الحكمة تأكيد من ذلك في بما لزوجها

رن:  تعههالى قههال قم نو قه ((  قت نيققا رن آ نق نأ نلقق رم نخ ككقق رن نل رم قمقق كك قسقق كف ةجققا نأن نوا رز نأ

كنتوا كك رس نت نها قل ري نل نل قإ نع نج رم نو كك نن ري ةة نب ند نتو ةة نم نمقق رح نر شههك ول]21: )[الههرو م) نو
تسههكونه يههوجب مما ذلك فإن الجمال بأنواع لزوجها تجملت إذا المرأة أن

ن الهتي الحكمة تأكيد باب من هذا فيكون لها ومودته إليها شهرع أجلهها م
اا الزوج أن كما لزوجها تتجمل بأن المرأة تؤمر ولهذا الزواج قال كما أيض
يي حقها من إن السلف بعض أن عليههها حقههي من أن كما لها أتجمل أن عل

ويريد ذلك أشبه وما الخيشة كلبس لزوجته الزوج يأتي أن أما لي تتجمل
من هذا اللباس أردأ يلبس وهو لي تتجملي ما ليش ويقول تلئمه أن منها
. معاملته كل في العدل يراعي أن عليه يجب فالنسان العدل غير

 ؟...:  الطالب
اا فليكن الخيل ركب إذا الموااضع في الخشونة : إي الشيخ وليلبههس تخشهن

بههاقي أظههن طيههب مقههال مقهها م لكل ل المرأة مع لكن فوقه وهو الخيش
. شوية علينا

؟...:  الطالب
الساعة. ثلث ال را ح ما أتخي يا : ل الشيخ

 ؟...:  الطالب
 طيب الحديث معنى : إي الشيخ

نن((  رم قق نأ نو نة   نصل وأركانها شروطها بفعل وذلك مستقيمة بها ) إيتين) ال
علههى الولههى بالثلثههة فههي التيههان لكههن مستحباتها ؟ بعد وايش وواجباتها

: وقههوله والتسههتحباب الكمههال تسههبيل علههى الرابههع وفههي الوجههوب تسبيل
نن(( رم قق نأ نو نة   نصل نن(( والنافلههة الفريضههة ) يشمل) ال قتي نوآ نة   نكققا نز )) ال
مقههدر مههال الشههرع وفههي والزيههادة النمههاء اللغة في والزكاة أعطينها أي

يههدفع مخصوصههة أمههوال مههن جههزء يعنههي مخصههوص مههال في مخصوص
لنها مفعولين ) تنصب) (( آتين) ) الزكاة (( آتين:  وقوله لمستحقيه

الثههاني ) والمفعههول) (( الزكاة الول فالمفعول وأعطى كسى باب من
ل أهلههها لغير الزكاة إيتاء لن مستحقها الزكاة آتين مستحقها أي محذوف

)) الزكققاة آتين ((:  وقههوله الههوقت غير في النسان صلى لو كما ينفع
أن منههه يلههز م وهههل الزكههاة تأكههد علههى دليههل فيه الصلة بإقامة المر بعد
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لل عندهن المؤمنين أمهات تههوجيه صار يلز م ل قلنا إذا يلز م ما ؟ يزكينه ما
أو مههال عنههدنا ما تسيقول لنه اللفظ باب من الزكاة بإيتاء إليهن الخطاب

اا :إما الزكاة بايتاء أمرنا يقال اا ، بالفعههل إعطههاء وإما التزام لههم إذا التزامهه
أن شههيء ول شههيء عنههدهن كههان إذا بالفعههل وإعطههاء شيء عندهن يكن

أ م حههديث فههي كمهها الحلي من بعضهم عند أو فيه الزكاة تجب ما عندهن
هههو أكنههز اللههه رتسههول يهها فقالت ذهب من أواضا ح تلبس كانت أنها تسلمة

ل قههد به يزكين ما عندهن  فهن) بكنز فليس زكاته أديت ( إذا:  قال
نن(( الحلههي مههن ولكههن ودنانير دراهم يكون رع قط نأ نو نه   نلقق كه ال نل كلسققتو نر )) نو

الطاعههة هههذه المههر موافقههة هي العلماء قال ) الطاعة) الله (( أطعن
اا كان إن المطاع أمر توافق المعصية عد م يعني كههان وإن بالفعههل مطلوب
اا نن((:  وقوله بالترك ؟ بماذا عنه منهي رع قط نأ نو نه   نل كه ال نل كلسققتو نر ) عطههف) نو

طاعههة لن بههالواو اللههه طاعههة علههى والسل م الصلة عليه الرتسول طاعة
رن تعالى الله قال كما الله طاعة من الرتسول نم قع ((  قط نل كي كلستو ننر رد ال نق نف

نع نطا نه نأ نل اا لنها تسهبق وقهد]80: )[النسهاء) ال اا مهرار ائل أن وتكهرار المس
عليهه اللههه صهلى الرتسهول وبيههن اللهه بيهن فيهها يقرن أن تجوز الشرعية

الشههرعية المسههائل من وتسلم عليه الله صلى النبي به جاء ما لن وتسلم
نن((:  وقوله به الله أمر مما هو رع قط نأ نو نه   نل كه ال نل كلستو نر هنا المراد ) هل) نو

فهههي اللههه لطاعههة بالنسبة أما ؟ المخالفة عد م بها المراد أو التعبد طاعة
طاعهة وأمهها العقههاب مهن والخهوف الثههواب ورجههاء والتههذلل تعبههد طاعهة

كان تسواء المر موافقة بمعنى طاعة فإنها والسل م الصلة عليه الرتسول
الرتسول فإن الخاصة حوائجه من به يأمر فيما أو الشرع من به يأمر فيما

ممهها العبههادة تسههبيل علههى إمهها أهله إلى المر يوجه وتسلم عليه الله صلى
الصههلة عليههه بههه المتعلقههة الخاصههة المههور تسبيل على وإما به الله أمره

 والسل م
نن(( رع قط نأ نو نه   نل كه ال نل كلستو نر نما نو نن كد قإ قنري كه كي نل نب ال قه رذ كي كم قل كك رن نس نع رجقق رنر )) ال
نل((  يا المثم"  ره قت نأ ري نب رل ولسلم عليه الله صل) ى النب ي نساء )) أيا
رم(( كك ننر ره نط كي نو ةنرا(( )) منه   قهي رط نت نما(( ) ")   نن كد قإ قنري كه كي نلقق نب ال قه رذ كيقق )) قل

فههي الحكههم إثبههات معنههاه العلمههاء يقههول والحصههر حصر ) أداة) (( إنما
إاضههافي أو حقيقههي  ، إاضههافي هنهها والحصههر تسههواه عمهها ونفيههه المههذكور

حقيقههي وإمهها إاضههافي إمهها أربعة القسمة حقيقي ول إاضافي ل أو حقيقي
 غيرهما وإما هما وإما

...: الطالب
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 ؟ لماذا : إاضافي الشيخ 
...:  الطالب
اا يكههون ل الههذي هههو الاضافي ، وغيره هذا يريد الله : لن الشيخ محصههور

اا يكهون الهذي ههو والحقيقي الشيء هذا في الواقع بحسب فهي محصهور
يصير إيش تخالد إل يلتفت طالب ل قلت فإذا ، الواقع بحسب الشيء هذا

كههان وإن حقيقي فهو غيره في ما كان إن نشوف ؟ إاضافي ول حقيقي ؟
. إاضافي فهو غيره يلتفت أحد

 ؟...:  الطالب
ال لكههثرة الرجههل هههذا كأن  الاضافي...:  الشيخ أحههد يلتفههت ل التفههاته مث
لد إل شجاع ل قلت لو كما تسواه إل شههجاع ل نعههم تخالد بههن الوليههد أي تخال
شههجعان فيه لن حقيقي هو ما ل ؟ إاضافي ول حقيقي تقولون إيش تخالد

اللههه صههلى محمههد تسههوى للنبيههاء تخاتم ل نعم تخالد بن الوليد غير كثيرون
اللههه رتسههول محمههد إل للنبيههاء تخههاتم فههي ما لن حقيقي هذا وتسلم عليه

نما((  هنا طيب وااضح نن كد قإ قنري كه كي نل نب ال قه رذ كي كم قل كك رن نس نع رج رنر اللههه ) هل) ال
عنهههم يههذهب أن الله يريد ل الجواب ؟ ذلك إل البيت بآل يريد ل وجل عز

آتخههره إلههى الفضههل عليهههم يغدق وأن عليهم ينعم وأن ويطهرهم الرجس
نما(( :  وقههوله نن كد قإ قنريقق كه كي نلقق نب ال قه رذ كيقق كم قل ككقق رن نس نع رجقق رنر هنهها ) الرادة) ال
اتختصههاص مههن الفائههدة هههي وهههذه نعم كونية الرادة ؟ كونية وال شرعية

الناحيههة مههن أحههد لكههل فهههي الرجههس عههد م إرادة أمهها بههذلك الههبيت أهل
همهها وهههل وكونيههة شههرعية إرادة نوعههان لنهها تسبق كما والرادة الشرعية
الفرق هو فما تجتمعان وقد التخرى بدون إحداهما توجد قد ل ؟ متلزمان

 ؟ وافتراقهما اجتماعهما نعرف حتى بينهما
واحههد هههذا يحههب ل وفيمهها اللههه يحبههه فيمهها تتعلههق الكونيههة : الرادة أول

) أي) (( ينريققد:  قلههت فإذا فقط الله يحبه فيما تتعلق الشرعية والرادة
اا يحب. فمعناها شرع

اا يلههز م ل الشههرعية والرادة المههراد وقههوع فيها يلز م الكونية : الرادة ثاني
اا المراد وقوع فيها في الرادتان تجتمع قد الن ننظر وجهين من الفرق إذ

اا تنتفيان وقد شيء  التخرى دون أحداهما توجد وقد جميع
اا تسألنا فإذا  اا لله مراد أهو أبي بكر إيمان في تقول ما غانم اا أ م شرع كون
 ؟

اا الطالب اا :كون وشرع
اا الشيخ اا : كون اا ، وشرع اا وقع لنه كون اا يحبههه اللههه لن وشرع اجتمعههت إذ
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 ؟ أبي لهب إيمان في عيسى يا تقول ما ، الرادتان
 ؟...:  الطالب
اا ل مراد : غير الشيخ اا ول كون  شرع

...: الطالب
اا مراد :  غير الشيخ كون

...: الطالب
اا : ومراد الشيخ  منههه يريههد اللههه شرعا مراد صحيح ؟ تقولون إيش شرع

 ؟ أبي بكر كفر في تقول ما تسبيل طيب يسلم أن
...: الطالب
اا مراد : غير الشيخ اا ول كون اا مههراد غيههر صههح شههرع ول يقههع لههم لنههه كونهه
اا . يحبه ل الله لن شرع
 ؟ أبي لهب كفر في عباس يقول : وما الشيخ

...:  الطالب
اا : مراد الشيخ اا ل كون  شرع

يحبه ل الله : لن الطالب
. صح يحبه ل الله : لن الشيخ 

.؟...:  الطالب
. آمن ولهذا الله أراده ،ما : ل الشيخ

؟...: الطالب
اا لله مراد الكفر :معلو م الشيخ كفههره اللههه أراد فقد يكفر إنسان أي ، كون

اا كد:  تعالى الله قال القرآن من أمثلة نريد طيب ، كون قنري كي كه ((   نلقق كم ال ككقق قب
ننر رس كي رل كد نول ا قنري كم كي كك ننر قب رس كع رل في الرادة أي من . ال خ]185: )[البقرة) ا

 ؟ الية هذه
....:  الطالب
 ؟ العسر أصابهم ما النسان هل ، الشرعية : الكونية الشيخ

 ...: الطالب
بكققم اللققه (( ينريد يعنههي شههرعية كونية ، الكونية عن : تراجعت الشيخ
 هذه الرادة ) تقول) العسنر بكم ينريد ول اليسنر
 : كونية الطالب
 كذا شرعية كونية : كونية الشيخ

...: الطالب
ولههو كذا النسان على يعسر قد الله لن ؟ الدليل إيش : شرعية الشيخ 
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اا للية تكذيب الواقع في لكان كونية إرادة كانت يحههب بمعنى الله يريد إذ
اا وأما العسر يحب ول اليسر بكم الله يحب ، بنهها يريههد تعالى الله فإن كون

نن:  تعالى الله قال العسر قإ نف نع ((  قنر نم رس كع رل ةنرا ا رس .]5: )[الشر ح) كي
نول هود : عن وتعالى تبارك الله قال رم ((  كك كع نف قح ي نين رص رن كن كت قإ رد نر أ

رن ن نأ

نح نص رم نأن كك رن نل نن قإ كه نكا نل كد ال قنري رن كي رم نأ كك ني قتو رغ الرحمن. عبد]34: )[هود) كي
...:  الطالب
رن(( :  الشيخ نن قإ كه نكا نل كد ال قنري رن كي رم نأ كك ني قتو رغ لن صح كونية إرادة  هذه)) كي

: تعالى قوله الغواء يريد ما أنه الدليل طيب الغواء تخلقه من يريد ل الله
كن (( ري نب كه كي نل رم ال كك رن نل رلتوا نأ قض كد ]176: )[النساء) نت قنريق كي كه ((  نلق نن ال ريق نب كي قل

رم كك رم نل كك ني قد ره ني نن نو نن نن كلس قذي نل رن ا رم قم كك قل رب نب نق كتتو ني رم نو ككقق ري نل : )[النسههاء) نع
اا طيب نو ح ، هود هو ما طيب]26 بههارك لقههومه السههل م عليه نو ح قول إذ
.  فيكم الله
نما ((تعالى:  الله قال نن كد قإ قنري كه كي نل نب ال قه رذ كي كم قل كك رن نس نع رج رنر هنا ) الل م) ال
يهها تعدت وهنا بنفسها تتعدى أراد أن المعروف فأن لكذا يريد إشكال فيها

نما (( ؟ مشرف نن كد قإ قنري كه كي نل نب ال قه رذ كي رلد يا بماذا ؟ بماذا تعدت )) قل ؟ تخا
؟...: الطالب
فههي جههاءت هنهها الل م ، تخههبيط فههي اليههو م عنههدك لكنك تعرف : ل الشيخ

بههالل م وال بنفسههها ) تتعههدى) (( ينريد أن ) والمعروف) (( ينريد مفعول
اا لكذا أردت ؟ لكذا أردت ول كذا أردت تقول حيث من زائدة هنا فالل م إذ

فههالل م الرجههس عنكههم يههذهب أن اللههه يريههد إنما والتقدير زائدة العراب
نما ((:  وقوله زائدة إنها النحويون يقول نن كد قإ قنريقق كه كي نلقق نب ال قه رذ كيقق كم قل ككقق رن نع

نس رج رنر النجاتسههة هههو الرجس أن " والصواب المثم"  المؤلف ) يقول) ال
نجاتسههة أو معنويههة نجاتسههة كههانت تسههواء النجههس الصل في الرجس لن

رل:  تعههالى قههوله الحسههية النجاتسههة بمعنههى الرجس فمن حسية كق ل (( 
كد قج ن ي نما قف ي نأ قح ن ي كأو نل ةما قإ ننر نح نل) ى كم جم نع قع كه نطا كمقق نع رط نل ني رن قإ نن نأ ككققتو ني
ةة  ايهههش)) يكقققتون أن (( إل وراءك اللهههي ال خ))  نتققق ري نم رو ((  ةمقققا نأ ند

ةحا كفتو رسقق رو نم نم نأ رحقق جنر نل قزيقق كه قخن نن قإ ةس نفقق رجقق : قههال]145: )[النعهها م) قر
((:  تعالى وقال ، حسي هذا ؟ معنوي وال حسي ) هذا) رجس (( فإنه

نها نيا ري نن نأ قذي نل كنققتوا ا نم نمققا آ نن كنر قإ رمقق نخ رل كنر ا قسقق ري نم رل كب نوا نصققا نلن ك م نوا رزل نل نوا
ةس رج رن قر قل قم نم قن نع نطا ري نش (( هنهها معنههوي رجس هذا]90: )[المائدة) ال

نما نن كد قإ قنري كه كي نلقق نب ال قه رذ كيقق كم قل ككقق رن نس نع رجقق رنر ول الحسههي النههوعين ) أي) ال
اا المعنههوي ؟ المعنوي يههذهبه أن اللههه أراد مهها الحسههي الرجههس لن طبعهه
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وغههائطهم نجههس وبولهم ويتغوطون يبولون هم فيهم موجود هو بل عنهم
اا ؟ كذلك أليس نجس عههن يههذهبه أن اللههه أراد الههذي بالرجس فالمراد إذ

هههذا والعمههال التخلق مههن السافل وهو المعنوي الرجس هو البيت أهل
كبتوا ((:  تعالى الله قال الرجس قن نت رج نس نفا رج رنر نن ال قن قم نمثا رو نل : )[الحج) ا

كبتوا (( معنههوي ؟ حسههي ول معنههوي ؟ ايههش هنهها الرجههس]30 قن نت رج نفققا
نس رج رنر نن ال قن قم نمثا رو نل الرجههس مههن فههإنه تسههافل عمههل أو تخلق  فكل)) ا

نل(( :  وقوله ره قت نأ ري نب رل أهههل " أن البيت أهل بقوله" يا المؤلف ) أفادنا) ا
مههن ؟ البيت أهل يا وقوله النداء يا حرف منه وحذف النداء على منصوب

الصههلة عليههه الرتسههول نسههاء بههه المههراد أن لشههك ؟ الههبيت بأهل المراد
نسههاء ، النسههاء تسههياق فههي ؟ مههن تسههياق فههي كلههها اليههات لن والسههل م
نيا والسل م الصلة عليه الرتسول نء ((  نسققا ر ي قن قبقق نن نن ال كت رسقق جد نل نحقق نأ نن نك قمقق
قء نسا رن قن ال نن قإ كت ري نق نت نن نفل ا رع نض رخ قل نت رتو نق رل نع قبا نم رط ني قذي نف نل قه قفقق ي ا قبقق رل نق
ةض ننر نن نم رل كق ةل نو رتو ةفققا نققق كنرو رع نن*  نم رنر نققق نو نن قفقق ي   كك قت كيققتو نن نول كب رجقق ننر نب نت
نج رنر نب قة نت ني قل قه نجا رل نل) ى ا كلو نن ا رم قق نأ نة نو نصل نن ال قتي نة نوآ نكا نز نن ال رع قط نأ نه نو نل ال

كه نل كلسققتو نر نمققا نو نن كد قإ قنريقق كه كي نلقق نب ال قه رذ كيقق كم قل ككقق رن نس نع رجقق رنر نل ال رهقق قت نأ ريقق نب رل ا
رم كك ننر ره نط كي ةنرا نو قهي رط نن*  نت رنر كك رذ نل) ى نما نوا رت نن قف ي كي كك قت كيتو رن كب قت قم نيا قه آ نل ال

قة نم رك قح رل نن نوا نه قإ نل نن ال ةفا نكا قطي ةنرا نل قبي ن بذلك المراد أن  فلشك)) نخ ؟ م
ثبههت مهها ذلههك ينافي وهل والسل م الصلة عليه الرتسول نساء بهم المراد

وفاطمههة علههي على الكساء واضع أنه من والسل م الصلة عليه النبي عن
عنهققم ارفققع اللهققم البيت أهل ( هؤلء:  وقال والحسين والحسن
ةا وطهنرهم النرجس افيه  ههل) تطهينر افيه ل نقهول ؟ ين ههؤلء لن ين

فكلهههم الزوجيههة حيث من البيت أهل وهؤلء القرابة حيث من البيت أهل
لن الربعههة هههؤلء من أعم البيت آل إن بل علي آل ل شك بل البيت أهل
فيهم فدتخل هاشم بني من الصدقة عليهم تحر م من كل تشمل البيت آل
مههن وكههل عبد المطلههب بن الحارث وآل العباس وآل جعفر وآل علي آل

اللههه عبههد بن محمد وتسلم عليه الله صلى الرتسول ، هاشم ذرية من كان
البيت آل من فإنه هاشم آل من كان من فكل هاشم بن عبد المطلب بن
بههأنهن هنهها الههبيت لل تفسههيرنا إن فنقههول هههذا وعلههى صههدقة لههه تحل ل

اا السياق يعينه الذي وتسلم عليه الله صلى الرتسول زوجات للرافضة تخلف
اا عضين وجل عز الله كل م وجعلوا تسياقه عن الكل م أتخرجوا الذين متفرق
نما(( :  فقالوا نن كد قإ قنري كه كي نل نب ال قه رذ كي كم قل كك رن نس نع رجق رنر أهههل بهههم ) يريههد) ال
ل فههإنه والسههل م الصههلة عليههه الرتسههول زوجات وأما فقط الربعة البيت
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والعيههاذ بالفاحشههة عائشة يرمون ولهذا الرجس عنهم يذهب أن الله يريد
وفههي ) هنهها) الققبيت (( أهل:  قههوله إن أقههول ، بههذلك يبههالون ول بالله

هههذا كل الصدقة لهم تحل ل الذين البيت آل وفي الربعة الكساء أصحاب
اا بعضها ينافي ل عليههه الرتسول زوجات أن الراجح القول كان ولذلك بعض

والسههل م الصلة عليه الرتسول لقول الصدقة لهن تحل ل والسل م الصلة
فههي كما آله من شك بل  وزوجاته) محمد لل تحل ل الصدقة ( إن: 

أن ذلههك ونظير الدلة بين تعارض ل إنه نقول فإننا هذا وعلى الحديث هذا
علههى أتسههس الههذي المسههجد هههو ما تسئل وتسلم عليه الله صلى الرتسول
الههذي المسههجد أن  مههع) هذا ( مسجدي:  فقال ؟ يو م أول من التقوى
اا قباء مسجد هو يو م أول من التقوى على أتسس أتسههس منهمهها كههل أيضهه
أتسههس والسههل م الصههلة عليههه الرتسههول فههإن يهو م أول مههن التقوى على

منهههم كههل عنهههم اللههه راضههي الصههحابة وكههان قههد م يو م أول من مسجده
( دعتوها:  " فيقول عندي النزول ، عندي النزول ، عندي يقول" النزول

بركههت مسههجده مكههان إلههى وصههلت فلمهها نههاقته  يعني) مأمتورة فإنها
ال يمينهها التفتت ثم فقامت والسل م الصلة عليه النبي فزجرها ثههم وشههما
والسههل م الصههلة عليههه النههبي فقههال فههبركت الول مكانههها إلههى رجعههت

أبههي بيههت البيوت أقرب فكان نزل  ثم) الله شاء إن هاهنا ( المنزل
المسجد تخطيط في شارع وهو نزل يو م أول حين ومن إليه فذهب أيوب
همهم أكبر يجعلوا أن الوقاف وفي البلديات في للمسئولين ينبغي ولهذا

علههى شههيء كههل قبههل بها يعتنى المساجد واضع الجديدة المخططات في
يقتضي ل بصفة غيره ووصف بصفة الشيء وصف إن أقول إني حال كل
اا ذلك يكون أن  نعم الوصف هذا من نصيب له منهما كل بل تناقض

امهههات علههى ينفههق كههان عنه الله راضي عوف بن الرحمن : عبد الطالب
المؤمنين؟

والله. أدري : ما الشيخ
هنهها ) أل)  الققبيت(( ) هنا) البيت (( أهلذه-  الية نكمل تخلنا – وقوله
هههذا وهههو المعههروف المعهههود البيت أهل يعني الذهني ؟ العهود أي للعهد

: قههال وتسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رتسههول بيههت الطههاهر الههبيت
ةا الرجس من أي ) منه) (( ويطهنركم ةا) و) (( تطهيققنر )) (( تطهيققنر

: تعههالى قههوله فههي كما التوكيد به والمراد السابق للفعل طهر مصدر هنا
نم (( نل نك كه نو نل نلس) ى ال ةما كمتو قلي رك الرجههس مههن والتطهير]164: )[النساء) نت

قهال فههإذا أثهر لهه يبقى قد الرجس ذهاب بعد لنه الرجس ذهاب من أبلغ
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ويطهههر الرجههس ذلههك يههذهب لنههه ؟أبلههغ ايش ذلك صار ويطهركم يذهبه
والسههل م الصلة عليه الرتسول بيت أن ريب ول أثر له يكن ل بحيث مكانه

فيههه يشههك ل فهههذا الرجههس مههن البيوت وأطهر الرجس عن البيوت أبعد
اا مؤمن وزوجاته والسل م الصلة عليه الرتسول بيت في قد ح من وكل أبد

اا يعتبر فإنه في يقول الله لن والسل م الصلة عليه بالرتسول ؟ بمن قادح
كت الكريههم القههرآن نثققا قبي نخ رل نن (( ا قثيقق قبي نخ رل نن قل كثققتو قبي نخ رل قت نوا نثققا قبي نخ رل قل

كت نبا ري نط نن نوال قبي ري نط نن قلل كبتو ري نط قت نوال نبا ري نط نعلههم ونحههن]26: )[النور) قلل
العههالمين نساء أفضل إل لنبيه ليختار كان ما وجل عز الله أن اليقين علم

فههي ثبههت بههل ، والسههل م الصههلة عليههه اللههه رتسول عن ثبت وقد شك بل
مههن الفههك أصحاب به رماها مما عنها الله راضي عائشة براءة الله كتاب

قههال وقههد عنهم الله عفا المسلمين من انخدعوا ممن وغيرهم المنافقين
رذ الفههك نفههس : في وجل عز الله قإ كه ((  نن رتو نق نل رم نت كك قت نن قسقق رل نأ نن قب كلققتو كقتو نت نو

رم كك قه نتوا رف نأ نس نما قب ري رم نل كك قه نل ةم قب رل كه قع نن كبتو نس رح نت ةنققا نو ري نتو نه كهقق ند نو رنقق قه قع نلقق ال
ةم قظي رتول*  نع نل نو رذ   كه قإ كمتو كت رع قم رم((  تسههمعتموه إذ هل ) يعني) نلس كت رل نمققا كق
كن ككتو ننا ني رن نل نم نأ نل نك نت نذا نن نه نتكلم ان المتناع غاية يمتنع يعني يكون ) ما) قب

نك(( بهذا نن نحا رب كلس اا)   نذا(( لك ) تنزيه نه ةن   نتققا ره ةم كب قظيقق :15 )[النههور) نع  
يهها ننزهههك يعنههي المههر هذا في التنزيه أين تسبحانك قال كيف شوف]16
ولهههذا النههبيين تخههاتم زوجههات المؤمنين أمهات إحدى في ذلك يقع أن ربنا
اا ) يعني) (( لسبحانك:  قال نبيههك زوجههات في هذا مثل يقع أن لك تنزيه
إلههى ينتسههبون ممههن الن نههرى العظيههم التأكيد هذا والسل م الصلة عليه

والعيههاذ عائشههة إن يقولههون براء منهم والتسل م منه بريئون وهم التسل م
قههذف فمههن الكريم القرآن في ذلك من الله برأها قد ذلك ومع بغي بالله

فهههو غيرههها أو عائشههة والسههل م الصلة عليه الرتسول زوجات من واحدة
اا توبههة تههاب إن ، تههاب ولو يقتل أن ويجب شك بل كافر بينههه فهههي نصههوح
وأن وتسههلم عليه الله صلى الله لرتسول نغار أن علينا نحن لكن الله وبين
اا قذف الذي هذا نقتل . نعم المؤمنين أمهات من واحدة أو أحد
نو نن ((  رنر كك رذ نل) ى نما ا رت نن  قف ي كي كك قت كيتو رن كب قت قم نيا قه آ نل قة ال نم رك قح رل نن نوا نه قإ نل ال
نن ةفا نكا قطي ةنرا نل قبي   ]34: )[الحزاب) نخ
نن ((:  تعالى قوله تسبق رم قق نأ نة نو نصل نن ال قتيق نة نوآ نكقا نز نن ال رعق قط نأ نه نو نلق ال

كه نل كلستو نر  ؟ ال خ ينصب الفعل ) أن) الزكاة (( آتين أن  وبينا)) نو
: مفعولين؟ الطالب
والثاني الول : أين الشيخ
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...: الطالب
الثاني؟ وإل الول : هذا الشيخ 

...: الطالب
: نعم. الشيخ 

...:  الطالب
 ؟ محذوف ول : مضمر الشيخ

...: الطالب
 ؟ عيسى يا الزكاة هي ما طيب :نعم الشيخ

النماء : لغة الطالب
اا النماء : لغة الشيخ  واصطلح

...مخصوصة لطائفة مخصوص مال من مخصوص : حق الطالب
مههال مههن مخصههوص حههق الزكههاة الن فهمتموههها...بيناههها : مهها الشههيخ

.أو الن الزكههاة فهمتههم مخصههوص زمن في مخصوصة لطائفة مخصوص
جههاء مهها حسب على المال من معلو م جزء بإتخراج تعالى لله التعبد نقول

اا فيه أواضح هذا الشريعة في نما(( :  وتعههالى تسههبحانه قوله أيض نن كد قإ قنريقق كي
كه نل نب ال قه رذ كي كم قل كك رن نس نع رج رنر نل ال ره قت نأ ري نب رل  :  قوله في ) الل م) ا

نن رنر ككقق رذ نوا نلقق) ى نمققا  ((  رت نن قفقق ي كي كك قت كيققتو رن كب قت قمقق نيققا قه آ نلقق ) القههرآن) ال
قة(( نم رك قح رل نوا نن(() )   رنر كك رذ من والفضل المنة وبيان للرشاد هنا ) المر) ا

نن(( :  وقوله عليهم وتعالى تسبحانه الله رنر كك رذ المراد يكون أن ) يحتمل) ا
عليكهن اللهه فضهل مهن فيهه مها واعرفهن المهر ههذا وتهدبرن تهذكرن به

.  بتلوته اذكرنه المعنى أن ويحتمل
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